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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد هلل رب العالمين وأشهد ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن دمحما عبده ورسوله 

نا دمحم وعلى آله وصحبه وسلّم أجمعين، سبحانك ال علم لنا إال سيدصلى هللا وسلَّم وبارك على 

 :رب العالمين وبعد ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم، اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا يا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وإنِّّي ألسأل هللا تبارك وتعالى : فإنِّّي أحييكم بتحيَّة اإلسالم

 .أن يشرح صدورنا وأن ينير قلوبنا بفهم كتابه وتدبره والعمل بما فيه

المبارك قواعد تدبر القرآن الكريم، وهذا اللقاء مع  وها نحن نلتقي في تلك الدورة المباركة

 بإذن هللا تبارك وتعالى 

 

الجملة لى وجوب االعتناء بمعنى نتكلم في أسس التدبر،  أسس تدبر القران الكريم ووصلنا إ

ة القرآنية في سياقها ال بد أن أضع الجملة القرآنية أو اآلي :يعني!  أو اآلية الكريمة في سياقها 

وقد وضحت  ذلك  في اللقاء السابق في  .وقوتهلمعنى المراد بحول هللا لي ويتبين احتى تتبين 

وقلت   "ذق إنك أنت العزيز الكريم " : قول هللا تبارك تعالى، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

إن هذه اآلية الكريمة معناها خارج السياق يختلف عن السياق فمعناها خارج السياق كأنها 

وبالطبع العزيز الكريم هو   "لكريمذق إنك أنت العزيز ا"تدل على تكريم ورفعه شأن، 

صاحب الشأن وصاحب المكانة لكن عندما أضعها في سياقها يتبين لي أن هذا األسلوب هو 

خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب "أسلوب تهكم الن قبلها 

كراما وتقديرا كما فالسياق وّضح لي أنها للتهكم وليست إ "الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم 

 .كان من الممكن أن نفهم

 

إنك ألنت " نستكمل الليلة هذا األساس من أسس التدبر ومعنا أيضا في قول هللا تبارك وتعالى 

. معناها خارج السياق هكذا أنها تدل على إكرام وتقدير ورفعه شان ومكانة "الحليم الرشيد

قالوا يا شعيب أصالتك تأمرك " ياقها صفة مدح لكن عندما أضعها في س" الحليم الرشيد"ف
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عندما  "أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك ألنت الحليم الرشيد

أنهم يتهكمون بشعيب عليه وعلى نبينا الصالة : وضعتها في سياقها تبين لي أنها أسلوب تهكم

 .والسالم

ية لكن في سياقها الن السياق يوضح إذن من أسس التدبر أن أعرف معنى الجملة أو اآل 

المعنى المراد، فلو أخرجت اآليات من سياقها ربما يختلف معناها كما بينت في اآليات التي 

وهللا يعلم المفسد من " عندنا من هذه الجمل أو في تلك اآليات قول هللا تعالى . وضحتها

وتعالى يعلم كل مفسد من كل  فلو فتشنا عن معنى تلك الجملة لقلنا إن هللا تبارك" المصلح 

مصلح؛ فاهلل تبارك وتعالى يعلم النوايا ويعلم ما يفعله اإلنسان سواء أكان خيرا أو شرا لكن لو 

لونك عن اليتامى قل إصالح لهم ئويس" وضعنا تلك الجملة في سياقها، اقرأ قول هللا تعالى 

لو تدبرنا تلك اآليات ألدركنا  "خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وهللا يعلم المفسد من المصلح 

وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حتى " : أن اليتامى عندما أنزل هللا تبارك وتعالى

فهم بعض الصحابة هذه اآلية الكريمة فهما خاطئا فعزلوا اليتيم بطعامه وشرابه، " يبلغ أشده 

ى السفرة لكنه مستقل وحده؛  يطبخون له لكن طبخا مستقال، ويضعون طعامه أمامه عل: يعني

وال تقربوا مال اليتيم إال " : منه طعام تركوه حتى يفسد ثم رموه الن هللا قال فإذا ما بقي  

 . هذا ما فهموه من تلك اآلية الكريمة" بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

ويسئلونك عن اليتامى " : ثم شق عليهم ذلك فذهبوا إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأنزل هللا  تبارك وتعالى 

ففي تلك   ،"قل إصالح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وهللا يعلم المفسد من المصلح

اآلية الكريمة هللا تبارك وتعالى يبين أن مخالطة اليتامى إنما هي من األخوة لهم؛ فال يمنع من 

وعد ووعيد في نفس وأتى بتلك الجملة وهللا يعلم المفسد من المصلح كأنها . أن تخالطوهم

انتبه، فمنكم من : الوقت؛ الن هللا تبارك وتعالى بعد أن فتح باب المخالطة مع اليتامى قال

يخالط لمصلحته الشخصية، ومنكم من يخالط لمصلحه اليتيم،  يعني المخالطة قد تكون على 

 :نوعين

تبارك وتعالى يعلم  مخالطة لصالح الوصي، ومخالطه لصالح اليتيم؛  فتلك اآلية تبين أن هللا 

د بذالك إصالح مال اليتيم، ويعلم من قصد بذلك اإلفساد  من يخالط مال اليتيم مع ماله، وق ص 

فهذا وعد ووعيد من هللا تبارك وتعالى لمن يخالط مال اليتيم إال ينبغي أن يخالط إال بما فيه 
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عنى، لو أخذتها من هذه الجملة عندما وضعتها في سياقها أعطتني هذا الم. مصلحةُ اليتيم

 . سياقها ال تؤدي هذا المعنى

بالنسبة لمن يخالط مال اليتيم مع ماله؛ فهناك من خالط  "وهللا يعلم المفسد من المصلح" إذن 

. بغرض اإلصالح، وهناك من خالط بغرض اإلفساد، وهللا تبارك وتعالى يعلم هذا ويعلم ذاك

هذه الجملة لكي  "ا إسرافا وبدارا أن يكبروا وال تأكلوه": أيضا في قول هللا تبارك وتعالى

وابتلوا " أفهمها فهما دقيقا،  ال بد أن أضعها في سياقها الن هللا تبارك وتعالى يقول قبلها 

اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وال تأكلوها 

 .معناها اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح" وابتلوا اليتامى" إسرافا وبدارا أن يكبروا

 

 :اإلنسان يبلغ كم بلوغا ؟  ذكر القران أنهم أربعة 

 "حتى إذا بلغوا النكاح "وهو الذي ذكره هللا في تلك النكاح : بلوغ النكاح

 . الرشد هو حسن التصرف "فإن آنستم منهم رشدا " وهو الذي قال هللا فيه : بلوغ الرشد

-03بلوغ األشد ما بين  ".حتى إذا بلغ أشده " كما قال هللا في سوره األحقاف : أن يبلغ أشده

03. 

 : بلوغه أربعين سنة

إذن، ههنا يتحدث القرآن عن بلوغ النكاح وبلوغ الرشد، واعلم أن هللا تبارك وتعالى كما ذكر 

فاهلل يعلم ما في نفسك، "   واعلموا أن هللا يعلم ما في أنفسكم فاحذروه": هللا تبارك وتعالى

سواء تكلمت به أم لم تتكلم؛ فاهلل تبارك وتعالى يعلم ما في نفس اإلنسان ويعلم عالج كل 

المؤانسة هي المرحلة األولى من  "فإن آنستم منهم رشدا":  نفس، ولذلك قال هللا تعالى

 . يهم أموالهمبمجرد علمكم أنه بدئوا يحسنون التصرف فادفعوا إل: يعني! مراحل العلم 

المسارعة في : ؟  الدفع هو العطاء السريع، ادفع" فادفعوا "ما السر بالتعبير في قوله 

إعطائهم المال الن النفس بطبيعتها تتلكأ وربما تفكر في أن تأكله بطريقة أو بأخرى ولذلك 

ة وال وال تستوي الحسن"حتى في سورة فصلت قال هللا تعالى  " قال فادفعوا إليهم  أموالهم

 ادفع لماذا ؟ " السيئة ادفع بالتي هي أحسن 
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أي سارع  "ادفع" الن النفس قد تفكر في أال تدفع بالتي هي أحسن فاهلل تبارك وتعالى يقول 

 .  طالما أنك أقررت بأنه ال تستوي الحسنة وال السيئة فسارع بالتي هي أحسن

؟  وصي اليتيم كان  لجملة المباركةما معنى هذا ا ،"وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا "

اقترب اليتيم من البلوغ واقترب من تسليمه ماله كان يفكر في انه لو انتهى أجله في هذه  اذإ

بينما هذا اليتيم الذي هو ابن أخي أو . األيام سيكون نصيب الولد من أوالدي مثال مئة ألف

إذن، . لفون نصيبه مثال مئتي أالذي تحت وصايتي نصيبه لو سلمته ماله في هذه األيام سيك

واإلنسان بطبيعة الحال ال يحب أن يكون أحدا أفضل من أوالده . سيكون أفضل من أوالدي

فماذا كان يفعل ؟ هو رجل ال يريد أن يأكل مال اليتيم فهو كان يخطط الن .  تلك فطرة ،بداأ

يعطي اليتيم في : كان مثاليعني . ينفق اليتيم هذا المال بيديه فكان ينفق عليه بإسراف وب ذ خ

اليوم مثال ألف لاير، ويقول له اذهب واصرف كما تحب، هذه أموالك وهي لك في النهاية، 

 .فاذهب وانفق على نفسك، فالولد يذهب وينفق

أي مبذرين بلوغهم الرشد، هم لم يبلغوا الرشد لكنكم تريدون منهم أن " وبدارا ان يكبروا"

يا  -عندما نتدبر سويا . مبكرا حتى ينفقه ويهلكه فيصبح بال مال يهلكوا مالهم فأنت تسلمه ماله

وال تأكلوها إسرافا وبدارا : "نقول أن هللا تبارك وتعالى عبر هاهنا باألكل قال -جماعة الخير

هل الوصي أكل؟ الوصي لم يأكل، فلم عبر باألكل طالما أنه لم ! الوصي لم يأكل  "أن يكبروا

 :فلماذا عبر القرآن بقوله تعالى. الذي يأكل وهو الذي يهلك مالهيأكل؟ هو جعل اليتيم هو 

نه أال ن كان لم يأكل إأكل؟ هو وفلماذا عبر باأل "وال تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا "  

ما رأيكم في هذا؟ يعني الوصي الذي أكل ! خطط لهالك المال؛ وأقول إنه أسوأ ممن يأكل 

مال اليتيم ففقد جعله يخسر ماله وفقط؛ لكن هذا الوصي جعل اليتيم يخسر ماله ويخسر نفسه 

أيضا ألنه علمه االنحراف وعلمه الفساد، علم اليتيم، جعل اليتيم ينفق ببذخ وبإسراف، فقد 

يتيم ضياع ماله وعلمه االنحراف أيضا؛ ولذلك كان من إعجاز القرآن آن عبر هاهنا علم ال

باألكل نظرا لعلم هللا تبارك وتعالى بما في نفس هذا الوصي، من أنه قصد هالك مال اليتيم 

هذا نهٌي  "وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا" : إذن. الن اآلية فيهم، فيمن قصد مال اليتيم

ن أن ينفق على اليتيم ببذخ أو أن يبكر تسليمه المال؛ وأن هللا تبارك وتعالى  يعلم للوصي ع

 . ما في نفس اإلنسان، ويعلم ما في نيته من خير أو من شر
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عندنا في قول هللا تبارك وتعالى في وصف المتكلم بالغيبة في حق أخيه المسلم قال هللا تبارك 

طبعا هذه الجملة إذا لم ترتبط  "ميتا فكرهتموه  أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه" :وتعالى

وال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن " بالجملة التي قبلها وهي قول هللا تبارك وتعالى  

إذا لم تقترن بسياقها لن يفهم معناها  لكن تعالوا نتدبر سويا هذه الجملة " يأكل لحم أخيه ميتا

فذكر بعضين؛ الن الغيبة  "وال يغتب بعضكم بعضا": قال هللا  تبارك وتعالى أوال: في سياقها

المتكلم بالغيبة والمتك لَّم في حقه؛ وهللا تبارك وتعالى  يسمي هذا بعضا، وهذا : تشمل ذاتين

رب : ٌض من أخيك فأنت عندما اغتبته فأنت قد اغتبت بعضك اآلخر، أيأنك بع  : بعضا أي

ع ض، وعندما يتحدث عمن يعيب أخاه كمن يلمزه العباد عندما يتحدث عن الغيبة يأتي بهذا الب  

يسمي أخاك نفسك؛ كأنك عندما لمزته فأنت لمزت نفسك،  "وال تلمزوا أنفسكم " يقول 

سيذكرك بأنك تتكلم  "لوال إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم " : ويقول أيضا

نت ويقول هللا هو أهو نفسك . في حق نفسك وليس في حق إخوانك وليس في حق أخيك، ال

وال "أيضا؛ فاإلنسان يتأمل هذه اآليات الكريمة وقول هللا تعالى  "وال تقتلوا أنفسكم "تعالى  

يا أيها الذين امنوا "  :فلم يقل مثال واجتنبوا الغيبة، كما قال هللا تعالى " ايغتب بعضكم بعض

ال، أنت بعٌض ؟ {واجتنبوا الغيبة}لماذا لم يقل " اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم

أيحب أحدكم أن " فاهلل تبارك وتعالى يجعل اإلنسان مع أخيه بعض مع بعض . وأخوك بعض

 :تعالوا نتوقف ملياً مع هذه الجملة القرآنية "يأكل لحم أخيه ميتا 

هذا استفهام تقريري، ال يقع إال في كالم، يجعل المخاطب يسلم به، " أيحب أحدكم   -

لمخاطب ال يملك إال إن يسلم لهذا االستفهام التقريري؛ ولذلك االستفهام يعني ا

ألم نجعل " حدكم أيحب أالتقريري نجده يقترن بالنفي في الغالب األعم، كما قال هللا  

في الغالب " ألم نشرح لك صدرك" ، "لم يجدك يتيما فئاوى أ"  األرض مهادا 

 .يقترن بنفي 

 

 تقريري في الغالب بالنفي؟ لماذا يقترن االستفهام ال 

 . وهذه من قواعد التدبر التي ستقابلنا ونتكلم عنها باستفاضة في حينها إن شاء هللا
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مثال عندما . أن يوافق أو يرفض: أو يقول نعم، يعني: النفي يفتح الباب للمخاطب أن يقول بلى

لست : وإما أن تقول(  يعني تجيب) يعني نعم ! ألست أخي ؟ إما أن تقول بلى : أقول لك مثال 

فوجود النفي يفتح الباب أمام المخاطب أن يقر أو أن ال يقر فإذا به ال يملك إال ( تنفي)أخاك 

أيحب " بل دخل على فهل مثبت . أن يقر، المرة هذه لم يقترن االستفهام التقريري بالنفي

ر ال يحبه أحد إطالقا كأنه ال يفتح الباب لك أن تقبل أو ترفض لماذا ؟ ألن هذا األم "أحدكم 

 "أيحب أحدكم " …حد ألى ولذلك أسنده إ!! ما في إنسان عنده عقل يقول نعم أحب هذا 

 "أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه " يعني أي واحد منكم أيها المخاطبون 

يئا وليس فعل الكره، والحب شيئا محبوب لكنه مسلط هاهنا على ش -فعل الحب -الفعل هنا  

مكروه جدا فنتأمل كيف أن هللا  تبارك وتعالى يسلط هذا الفعل الذي يدل على الحب على هذا 

الشيء الذي يعني ينفر منه اإلنسان وما ذلك إال استفظاعاً لتلك الحالة ودليالً لشناعتها، ودليال 

ال : نييع. فال يحب أحد أبدا أن يأكل لحم أخيه، فضالً عن أن يكون ميتا أيضا. على قبحها

أن يأكل لحم أخيه ميتا ثم يأتي بهذا الجواب، بعد أن جعل المفعول  -أي أحد  -يحب أحدكم أن 

: لفعل المحبة شيء ينكره المخاطب ليشعر بتفظيع تلك الحالة،  إذن يأتي بهذا الجواب بقوله

شرط تسمى الفاء الفصيحة، والفاء الفصيحة هي  التي وقعت جوابا ل: الفاء هنا "فكرهتموه "

 : مقدر مثال 

لكّن هللا تبارك وتعالى يبين أن هذا األمر . مع أنه لن يحدث" فكرهتموه "يعني إن حصل هذا 

إن حصل فقد كرهتموه كرها حقيقيا، فعندما أراد هللا تبارك وتعالى أن يبين فظاعة هذا األمر 

وال أظن أن  !أتى بفعل الحب أو المحبة وسلطه على شي مكروه جدا وهو أكل لحم األخ ميت

هناك أبشع من ذالك ولذلك، لو لم يكن في جرم الغيبة إال أنك قد أكلت لحم أخيك ميتا وأنت 

في األصل ال تحب ذلك، فكيف بك سمحت بنفسك بأن تتكلم فيه وهو غائب، فال ينبغي أن 

" إذن . ولألسف أصبح الناس يتساهلوا، ويتساهلوا في أمر الغيبة بالذات. يكون هذا منك أبدا

 " أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا هللا إن هللا توابا رحيم 

 :معناه أيضا من الجمل التي ال تفهم إال إذا وضعناها في سياقها

، نعم فإن يشأ هللا يختم على قلبك" فان يشأ هللا يختم على قلبك " قول هللا تبارك وتعالى 

فإن يشأ هللا يختم على "، وهللا تبارك وتعالى يقول له هذه الجملة المخاطب هو النبي ملسو هيلع هللا ىلص



 

 

 
8 

يم
ر
لك
 ا
ن
رآ
لق
 ا
ظ
في
ح
لت
ج 
تا
ة 
عي
جم

 

أم يقولون افترى على "فقبلها قول هللا تبارك وتعالى . لكن ال بد من ربطها  بسياقها  "قلبك

فأراد هللا تبارك  ،"افترى على هللا كذبا"هللا يطرح زعمهم وافتراءهم، بقولهم   "هللا كذبا 

وتعالى أن يرد عن نبيه ملسو هيلع هللا ىلص هذا االفتراء وهذا الزعم لكن بأسلوب بديعٍ يختلف عن األساليب 

األسلوب المعروف، أن يقولوا افترى على هللا كذبا،  بقول النبي أو الرسول : المعروفة، يعني

لكن رب العباد يفّرع على قولهم وافترائهم . نا إليه هذاملسو هيلع هللا ىلص  لم يفترِّ على هللا الكذب، بل أوحي

هذا، أن من سنة هللا في كونه أنه ال يسمح أبدا أن يفتري  أحد عليه كذبا، ال يقبل، فلو أن دمحما 

فإن يشأ هللا يختم "ملسو هيلع هللا ىلص افترى على هللا كذبا؛ فاهلل تبارك وتعالى يختم على قلبه وينسيه هذا 

 ". على قلبك

ليس المراد منها أن هللا يختم  "فان يشأ هللا يختم على قلبك " إذن، ليس المراد من جملة  

على قلب نبيه صلى هللا عليه  وسلم؛ وإنما المراد منها الرد على افترائهم وقولهم الكذب 

 الكذب؟  وهللا فكيف يفتري دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على هللا". المزعوم، أنهم يقولون افترى على هللا كذبا 

 ".فإن يشأ هللا يختم على قلبك"جلت قدره ال يقبل هذا، 

سلبه العقل الذي يفكر : إذن، لو كان هناك افتراء من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فلو شاء هللا لختم على قلبه، أي 

 ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه" : وهذا كما قال هللا في آية أخرى. في الكذب

لو أنه ملسو هيلع هللا ىلص تقول على هللا بعض األقاويل ولو . هو نفس المعنى "باليمين ثم لقطعنا منه الوتين

 "ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين"بكلمة واحدة، هللا يقول 

ال بد أن نضع كل جملة في موضعها حتى يتبين لنا المعنى المراد، وحتى نستطيع أن : إذن 

 .لك اآلية الكريمةنتدبر ت

 

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم :" قوله هللا تبارك وتعالى أيضا في 

"وبأيمانهم 
(4)

يوم ال يُخزي هللا النبي والذين آمنوا معه نورهم : " وقال في سورة التحريم  

"يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
(5)

هم بين أيديهم يسعى نور:" وسأتوقف مع قوله هللا تعالى 

                                                           
  21: سورة الحديد ، اآلية : (4)
 8: سورة التحريم ، اآلية : (5)
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"وبأيمانهم
(6)

، وما الفرق بين "نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم"وفي سورة التحريم 

 الجملتين في التعبير ؟ 

جملة اِّسميّة ، الجملة الفعلية لها داللة في " نورهم يسعى"جملة فعلية " يسعى نورهم"فالفرق 

الفعلية طالما أن فعلها مضارع فهي تدل التعبير والجملة االسمية لها داللة في التعبير، الجملة 

على التجدّد والحدوث التجدّد وليس التجديد ، الجملة االسمية تدل على الثبوت والدوام 

واالستمرار، لماذا كان التعبير بالجملة الفعلية في سورة الحديد ؟ يتطلّب أن أضع الجملة في 

"يوم ترى المؤمنين والمؤمنات"سياقها 
(1)

يوم القيامة في يوم القيامة مراحل  هذا اليوم هو 

مراحل متنوعة .... ثم ....مختلفة ومتباينة ، فهناك خروج من القبور ثم الذهاب الى الداعي ثّم 

أي يتجدّد سعي نورهم بين " يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم: "، فاهلل يقول 

ن يذهبون إليه ، إلى الصراط أيديهم وبأيمانهم ، فيتجدّد في كل موقف ويتجدد في كل مكا

يتجدّد نورهم الميزان يتجدّد نورهم ، فهم نورهم يتجدّد دائما في كّل موقف من مواقف 

اآلخرة ، في سورة التحريم كان التعبير بالجملة االسميّة ألنهم في معيّة النبي صلى هللا عليه 

فنورهم ثابت ومستقرٌّ ودائم وسلّم يوم ال يخزي هللا النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى  ، 

ألنهم اِّستقّروا ، ف ُهم  في معيّة النبي صلى هللا عليه وسلّم وطالما أنهم في معية النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقد 

استقّر نورهم وهللا أعلم  ، إذن عندما وضعنا الجملة في سياقها اِّستطعنا أن ندرك معناها وأن 

.نفهم معناها   

مني أن أضعها في سياقها وكل آية أضعها في سياقها حتى أستطيع أن  إذن كل جملة تتطلّب

"وزّوجناهم بحوٍر عين: "أفهم معناها ، عندنا قول هللا تعالى 
(2)

ألن الفعل زّوج ال يحتاج أن  

هذا لو خرجنا  وزّوجناهم حورا ِعينايتعدّ بحرف جر ، يعني الفعل زّوج بعيدا عن القرآن ، 

ل اللغة يقولون هكذا ، يقولون أن الفعل زوج ال يحتاج إلى تلك الباء بعيدا عن القرآن مع أه

 مع أن لتلك الباء داللة في المعنى يختّل معنى الجملة لو حذفنا الباء ، لماذا ؟ 

الباء هذه تسمى باء المالبسة والمالصقة  ، فلما كان الزواج في الدنيا فيه ما فيه من مشاكل و 

يه الكثير ، هل هناك زواج في الدنيا خال من هم ومن مشكلة أو الهموم والمسؤوليات يعني ف
                                                           

 21: سورة الحديد ، اآلية : (6)
 21: سورة الحديد ، اآلية : (2)
 54: سورة الدخان ، اآلية : (1)
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من مسؤولية أو من ضيق وقد ينتهي الزواج في الدنيا ، المالبسة والمالصقة بالصاد من 

اللصق وااللتصاق ، المالبسة وااللتصاق تدل على أن الزواج بحور العين زواج يدّل على 

فرقهما أحد ولن يأتي في وقت من األوقات ويتدّخل شدة المالبسة وشدة المالصقة بينهما ولن ي

 الخالفات أو يتدّخل األهل أو تتدّخل الظروف االقتصاديّة أو غير االقتصاديّة فالزواج بالحور

هذه الباء هي التي أعطتنا هذه الدالالت أنه زواج  :يعني. العين يختلف عن أي زواج بالدنيا

خال من كل  هّم فيه وال وصب ونصب وال تعب ،مختلف أنه زواج فيه مالبسة ومالصقة ال 

ح إال إذا وضعت الجملة في نسان بالدّنيا ، هذه المعاني التي قلتها ال تتضالهموم التي يراها اإل

كلوا واشربوا هنيئا بما  ربّهم و وقاهم ربهم عذاب الجحيم فاكهين بما آتاهم "، قبلها سياقها

"زوجناهم بحر عينكنتم تعملون متّكئين على ُسرر مصفوفة و
(0)

أريحيّة ، يعيني راحة و 

وتنعّم ونعيم بكل أنواع النعيم ، فهل يتناسب مع هذا النعيم أن يكون الزواج من حور العين 

كالزواج في الدنيا ؟ زواج مختلف يطمئنك هللا تبارك وتعالى بأنه مختلف بالكليّة عندنا في 

"ياطينطلعها كأنه رؤوس الش: "قول هللا تبارك وتعالى 
(1)

هذه اآلية ال تُفهم فهما دقيقا وال 

هذا تشبيه ، "طلعها كأنه رؤوس الشياطين"نستطيع أن نتدبرها إال إذا وضعناها في سياقها ، 

يشبِّّه هللا طل ع شجرة الزقوم أي ثمرتها بالُمشبَّهِّ به وهو رأس الّشيطان ، عندنا التشبيه هو 

ت اشتريت سيارة هذه السيارة أنا ال أعرف إلحاق شيء مجهول بمعلوم ليتّضح ، يعني أن

شكلها وال أعرف نوعها فأنت تريد أن تقّرب لي المسألة فتأتي بسيارة أنا أعرفها لكي تشبّهها 

بسيارة ال بدّ أن أعرفها أنا ، وتقول لي هي مثل سيارة فالن ، هذا هو التّشبيه الّصحيح لكن 

لقرآن تشبيه مجهول فيكون في ا هاهنا يرى البعض أن رأس الشيطان غير معلومة ،

، وعندما أراد البعض الرد على هذا وإبعاد قضية تشبيه مجهول بمجهول في القرآن بمجهول

كالّزمخشري
(2)

وغيره اِّرتكبوا ما هو أكبر فقالوا بأن هذا قائم على الوهم والخيال ، وقالوا  

:ببيت قال صاحبه بأن التشبيه القائم على الوهم والخيال عند العرب موجود وأت وا   

ٌق كأنيابِّ أغوالي                 عي                 ومسنونة ُزر  أيقتلني والُمش رفِّيُّ ُمضاجِّ  

                                                           
 12ـ  21ـ  28: اآلية  سورة الطور ،: (3)
 65: سورة الصافات ، اآلية : (2)
قرية من عمل خوارزم  ، وكان مولده بزمخشر" المفصل"و " الكشاف"هو أبو القاسم بن عمر بن دمحم الزمخشري الخوارزمي النحوي ، صاحب : (1)

 هـ  538هـ ، وكان رأسا في البالغة والعربية والمعاني والبيان وله نظم جيد برع في اآلداب ، وصنف التصانيف ، توفي سنة  464في رجب سنة 
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بّه سيفه بأنه مسنونة أسنانه كأنياب الغول ، فيقولون إن الغول حيوان وهمي فيقولون إنه يش

حيوان في الخيال حيوان مجهول لكنه قائم على الوهم والخيال ، لكن هل نوافق أن يكون في 

القرآن تشبيه قائم على الوهم والخيال؟ طبعا ال يمكن ، فعندما نتدبر سويا التشبيه في القرآن 

: تي الكريم ندرك اآل  

أن القرآن ال يأتي بمش ب ه به إال إذا كان متّفقا على مفهومه على مر الزمان والمكان ،يعني ال 

يختلف الناس في فهمه في زمن معين أو في مكان معين هذا الُمش بَّهِّ به ، يعني مثال عندما 

السماء فاختلط به نبات  أراد هللا أن يشبه الحياة الدنيا ، يُشبّه هللا الحياة الدنيا بماء أنزلناه من

لم .... األرض ، ال يزال الماء ينزل من السماء حتى اليوم وال يزال يختلط به نبات األرض 

"وجعلهم كعصف مأكول:"قال هللا تعالى يختلف فهم الناس للماء وهو الُمشبَّه به الدّنيا ،
(3)

 

شبّه هللا أصحاب الفيل بأنهم أصبحوا كالعصف المأكول ، ما العصف المأكول ؟ العصف 

المأكول المتبقي من ورق الّشجر بعد أكل الحيوان ، الحيوانات عندما تضع لها أورقا من 

الّشجر أو الُخضار فإنها تأكل ، حتى إذا ما اِّقتربت من الّشبع تأكل شيئا من الورقة وترمي 

أقدامها فتدوسه بأقدامها وتروث عليه يعني أصبح شيئا حقيرا تافها ، فاهلل تعالى الباقي تحت 

شبه هؤالء بالعصف المأكول بالشيء الحقير التّافه الذي يقع تحت أقدام الحيوانات ويرثُونه 

"فكانوا كهشيم المحتظر": ويدوسونه بأقدامهم ، وقال هللا في آية أخرى 
(4)

المحتظر هو  

صنع حظيرة لمواشيه ، فيأتي بأعرف الشجر ويصنع منها الحظيرة فيقع من اإلنسان الذي ي

فروع الشجر الورق الذي كان بها ، فيأتي تحت أقدام الحيوانات أيضا هذا الهشيم الذي يُسمى 

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل " الهشيم المحتظر أيضا لحقارته ، كذلك عاد 

"خاوية 
(1)

الخ ......    

لخالصة أن الُمشبّه به في القرآن دائما يحرص القرآن على أن يأتي  به شيء يُتّف ق على إذن ا

معناه ومفهومه في كل مكان ورزمان منذ أن أنزل هللا القرآن إلى يومنا هذا ، هنا في هذه 

اآلية الكريمة أيضا من األمور التي نتدبّرها في التّشبيه في القرآن أن القرآن لم يذكر وجه 

.ه أبدا الشب  

                                                           
 5: سورة الفيل ، اآلية : (3)
  32: سورة القمر ، اآلية : (4)
 4: سور الحاقة ، اآلية : (2)
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الُمشبّه ، المشبَّهُ به ، أداة التّشبيه ووجه الّشبه ، القرآن لم يذكر وجه : لكل تشبيه أركان   

الّشب هِّ أبدا لماذا ؟ ليعطي الفرصة للعباد أن يتدبّروا معناه وفق فهمه في زمانهم ، عندما أراد 

اتها شيء جميل يسر هللا تبارك وتعالى أن يشبه طلع تلك الشجرة ألن كلمة شجرة في حد ذ

الناظر ، فعندما أراد هللا أن يشبّه طلع تلك الشجرة في قبحها والتناهي في قبحها أراد أن 

يتخير شيئا يتفق الناس جميعا على قبحه المتناهي ، فالشيء الذي يتفق الناس على قبحه 

لك  المتناهي هو الشيطان ، لو أنك قلت ألي إنسان ما الشيء القبيح جدا عندك سيقول

الشيطان ، كما أن هللا تبارك وتعالى أورد وصف الملك على ألسنة النسوة الالتي قّطعن 

"وقلن حاش هلل ما هذا بشرا إن هذا إال ملك كريم"أيديهن في قصة يوسف 
(2)

هل هؤالء 

 النسوة رأوا الملك ؟ كيف حكموا بأن الملك كريم ؟ هذا المفهوم المستقر عليه الناس كذلك في

، فهذا تشبيه مجهول بمعلوم ممن استقر في "طلعها كأنه رؤوس الشياطين: "تعالى قول هللا 

كما أنك تعرف البيت الفالني أو العمارة  معلوم حسيّ : الذهن ، ألن المعلوم على نوعين  

، الناس استقر في ذهنها جمال ومعلوم استقر في الذهنالفالنية فهذه المعلومة حسية لديك ، 

 وطيبة أهلها ، وأخالق أهلها الكريمة وأنت قد ال تكون زرتها وال تعاملت مدينة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

مع أهلها فلو قلت لك إن أهل البلدة الفالنية طيبون ستقول لي مثل أهل المدينة ؟ وأنت ما 

تعرف أهل المدينة أ لكن استقر في ذهنك أن أهل المدينة طيبون هناك معلوم يستقر في الذهن 

أنت تعرف أن الشيخ الفالني من العلماء الكبار في علم القراءات مثال ، وأنت ال قرأت عليه ، 

وال تعرفه وال تعلمت على يديه فأنت تضرب المثل به ألنه قد استقر في ذهنك أن أعلم الناس 

في القراءات هو الشيخ فالن ، فهاهنا من منا ال يعلم رأس الشيطان وال يعلم قبح الشيطان 

أنت ما رأيته لكن هو معلوم عندك مستقر في ذهنك ، فهذا من المعلوم الذي اِّستقرَّ في  صحيح

هن  أسأل هللا أن أكون قد ُوفِّّقت في بيان األمر لكم  .الذِّّ  

فإما تريِّن من البشر أحدا فقولي إنّي نذرت للّرحمن : "نختم بقول هللا تبارك وتعالى 

"صْوما
(0)

م أن الصوم المقصود به الصوم عن الكالم إال إذا ، هذه الجملة ال يمكن أن أفه

"فكلي واشربي وقّري عينا"وضعتها في سياقها ، ألن ما قبها 
(1)

فكلي واشربي "فبالطبع
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تفيد أن الّصوم ها هنا إنما هو صوم عن الكالم هل هناك فرق في اللغة بين " وقّري عينا

در من الفعل صام ، لكن القرآن الصوم والصيام ؟ أقول لكم ال الصوم والصيام كالهما مص

الكريم هو الذي فّرق بين استعمال صوم وكلمة صيام ، فاستعمل القرآن كلمة صوما للصوم 

عن الكالم كما ذكر هللا تعالى في تلك اآلية  ، واستعمل كلمة الصيام لالمتناع عن الطعام 

" تب عليكم الصياميا أيها الذين آمنوا ك"والشراب والّشهوة ، الصيام الشرعي المعروف 
(2)

 

فالقرآن هو الذي فّرق بين الّصوم وبين " .... فصيام شهرين متتابعين"وفي كل الكفارات 

كل "الصيام ، لكن الصوم والصيام من حيث اللغة المعنى واحد وحتى في الحديث القدسي 

"عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
(0)

عموم  عبّر هنا بالصوم الدالة على 

 الصوم ، وهللا أعلم 

إذن نكتفي بالكالم عن هذا األساس وهو أساٌس من أُسس تدبر القرآن الكريم وهو العناية بفهم 

اآلية أو الجملة ووضعها في سياقها ، وبإذن هللا تبارك وتعالى نبدأ في لقاءنا القادم بحول هللا 

 وقوته مع أساس جديد من أسس تدبر القرآن الكريم 

صلى هللا وسلم وبارك على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ، والحمد هلل و      

 رب العالمين 

.الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس   
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